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Åbningstale Årskursus 2021 på Nyborg Strand 

Kære kolleger 

Det er lige før, vi skal råbe Hurra sammen i glæde over, at vi nu kan samles igen, og 

Tak for, at den ”gamle formand” får lov at holde åbningstalen. Jeg drøftede talen med 

Gert, og han sagde, at du må da gerne fortælle lidt om din tid i foreningen! 

Sidste år havde jeg en samtale med Michael Tungelund om min tid i Danmarks 

Kirketjenerforening til en artikel i medlemsbladet, og da alt omkring os var aflyst - 

også Årsmødet, bad jeg Michael skrive i artiklen, at Danmarks Kirketjenerforening har 

indstillet mig som æresmedlem, og at det blev vedtaget på generalforsamlingen 2020. 

Det er jeg selvfølgelig meget beæret over, og nu har jeg så muligheden her fra 

talerstolen at sige Tak! 

 

Afgående formænd og bestyrelsesmedlemmer ønsker vel altid, at det, man har bygget 

op, fortsætter i de samme spor. Som ny skal man dog huske at se med friske øjne, for 

"den, der kun vil træde i andres fodspor, går i stå". Taktikken til at nå målene vil altid 

ændre sig. Lige meget hvad man går i gang med, er det vigtigt, at man kan se målet i 

den anden ende, og ikke mindst bevare respekten omkring vores arbejdsområde i Den 

Danske Folkekirke. 

Jeg er uddannet murer, og var som sådan ganske tilfreds med det arbejde, da jeg i 

december 1981 så annoncen i lokalavisen, hvor menighedsrådet søgte en kirketjener. 

Jeg kendte allerede noget til kirken - i hvert fald udefra, for jeg havde lavet en del 

murerarbejde på både den, slottet og refugiet. Jeg var noget famlende overfor, hvad en 

sådan stilling egentlig indebar. Menighedsrådet lagde vægt på en medarbejder med 

håndværksmæssig kunnen, og jeg må jo have gjort et rimeligt indtryk. Og ja, så blev 

det til 38 år! 
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Det var jo en anden tid, hvor vi blandt andet helt frem til 1992 kun var to fastansatte, 

nemlig kirkegårdslederen og mig, og vi havde gensidig vikarforpligtigelse på fridage og 

i ferierne, så der var nok at lave, - alt for meget, faktisk. 

 

Som noget af det første meldte jeg mig ind i Danmarks Kirketjenerforening og var i 

1982 med på mit første årskursus her på Nyborg Strand. Jeg gjorde mig nok allerede 

dér bemærket, for jeg var af den overbevisning, at foreningen kunne og burde gøre 

mere for vores arbejdsforhold, end tilfældet var dengang. Og som I ved, når man lukker 

munden op, får man svaret ”så må du jo stille op til bestyrelsen og gøre noget ved det”. 

Dét gjorde jeg og blev valgt ind i bestyrelsen 1988. 

 

Allerede fra starten var det klart for mig, at jeg ville arbejde for, at vi i folkekirken fik 

indført regulære og obligatoriske arbejdsbeskrivelser for kirketjenerne. Jeg var ikke i 

tvivl om, at alt for mange af os arbejdede langt flere timer, end vi fik løn for. 

Timeopgørelser var ikke noget, mange brugte. Hvis nogen overhovedet. Der var kun et 

point- og m2 system at gå efter. 

I 1992 fik vi indført de nye arbejdsbeskrivelser, og det resulterede i, at der de 

efterfølgende år blev oprettet i omegnen af 300 stillinger rundt om i landet som 2. eller 

3. kirketjener. F.eks. blev min egen stilling opgjort til 175%, så der var jo en grund til, 

at jeg følte, jeg knoklede alt for meget, og dermed blev den gensidige afløsning med 

kirkegården historie.  

 

Uddannelse 

1992 blev også arbejdsmæssig skelsættende på en anden måde. Det år tog jeg initiativ 

til de første, regulære kurser for kirketjenere. Det eneste kursus, man dengang kunne 

følge, var et erhvervs-rengøringskursus over en uge i AMU-regi i samarbejde med 

slagteri- og mejeriarbejdere.  

Vores mål var at få 18 deltagere med, så ville vi være meget tilfredse. Der tilmeldte sig 
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40, og jeg tænker selv tilbage på dette første kursus som en enorm succes, og der sidder 

måske et par pionerer her i salen, som også tænker tilbage på ugerne på Snepsgaard ved 

Ribe. Jeg husker bl.a. Jytte, som kom fra Østerbro og landede med toget i Ribe. 

Dengang hentede jeg kursisterne i bus på stationen. Jytte havde aldrig været uden for 

storbyen, men vidste godt hvor mælk og smør kom fra. På vej i bussen så Jytte nogle 

køer stå i vand til maven. Jytte råbte stop - vi skal hjælpe køerne - de er ved at drukne!  

Kirketjenerjobbet var ofte et ”gå-i-arv-job”, hvor man blev lært op af den gamle 

kirketjener. Vi mente, at det var vigtigt, at en kirketjener hurtigt finder ud af, hvad det 

er for et arbejde, man er gået ind til, og at man kommer uden om vendingen: Sådan har 

vi altid gjort her; og ikke mindst arbejdsområdets praktiske og teoretisk kendskab! Vi 

har ugen igennem med mange mennesker at gøre. Vi skal pleje og vedligeholde 

bygninger og inventar, der kan være af stor kulturel værdi, som ikke må ødelægges. Og 

ikke mindst er vi en del af gudstjenester og andre kirkelige handlinger, og derfor skal vi 

være inde i liturgien. Bl.a. disse ting skulle afspejles i kursusforløbene. I 

forsøgsperioden fra 1992 - 95 var der over 350, som havde været på de tre ugers 

kursusforløb, og den obligatoriske godkendelse fik vi i 1995. 

 

Det blev starten på den uddannelse, vi har i dag. Dengang var der som sagt ingen til at 

varetage kirketjenernes uddannelse eller sikre, at den enkelte medarbejder vidste noget 

om rengøring, vedligeholdelse eller hele det folkekirkelige landskab. I dag har vi både 

en række obligatoriske kurser samt en række virkelig spændende 

efteruddannelseskurser, så den enkelte hele tiden kan udvikle sig fagligt og personligt. 

Det giver både arbejdsglæde og respekt for faget, og det skal vi være stolte af, og jeg 

glæder mig over, at I fortsætter hvor jeg/vi slap. 

 

I 1992 satte vi også fokus på arbejdsmiljø, som senere resulterede i Folkekirkens 

Arbejdsmiljøråd. Desværre er der stadig skræmmende eksempler på konflikter i kirker 
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med arnested i et psykisk arbejdsmiljø, der er så betændt og giftigt, at det har 

uoverskuelige konsekvenser for både medarbejdere, præster, menighedsråd og det 

kirkelige liv i sognet. Alle faglige organisationer skal bidrage til at løse de 

grundlæggende problemer omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det var også i de år, vi 

lagde grunden til det, der i dag hedder kirketrivsel.dk. Som sagt tog vi det op i 1992, og 

noget tyder på, at det arbejde vil fortsætte i mange år endnu. 

I 1992 blev jeg næstformand og fra 2000 formand og fungerede som sådan til og med 

2010. Denne periode fra årtusindskiftet og de efterfølgende 10 år blev afgørende for en 

videreudvikling af arbejdsbeskrivelserne, uddannelserne og ikke mindst vedtagelsen af 

organisationsaftalen for kirketjenere og folkekirkens øvrige personale. Et arbejde, der 

især stod på i årene fra 2006 til 2010. Indtil 2009 var alle ansatte i Folkekirken ansat  

”på” cirkulærer, som Kirkeministeriet kunne opsige med kort varsel. Med 

overenskomsten kan dette ikke lade sig gøre, så det i sig selv er et godt tiltag. Der har 

selvfølgelig været begynderfejl med overenskomsten, men jeg føler, at den i dag er 

godt modtaget på arbejdspladserne. I dag kan alle komme med deres kompetencer og 

forhandle løn m.m. - så ordene ”gå i stå” er lidt op til enhver! 

 

Der er til stadighed brug for en organisation som vores - også selv om vi som faggruppe 

har gode arbejdsvilkår i dag. Der er altid brug for bestyrelsesmedlemmer, der vil 

kæmpe for arbejdsvilkår og rettigheder, for ellers risikerer vi at tabe terræn. Men det 

kræver, at den enkelte kirketjener bakker op om foreningen, så vi også fremover har 

styrke til at markere os i det folkekirkelige billede, og fortsat kan leve op til sloganet, at 

vi er ”En levende del af folkekirken”. Jeg kunne nævne mange andre tiltag fra mine 22 

år i bestyrelsen, men kun sige, at det har været en rejse med rigtig gode - selvfølgelig 

også ind i mellem mindre gode oplevelser; men jeg har altid sat pris på at gøre en 

forskel til fordel for kollegerne. 
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Det har som nævnt i den grad været en meget mærkelig tid, vi har været igennem. For 

mit eget vedkommende, så skulle jeg være fratrådt på pension den 1. april sidste år. Det 

må man sige, at jeg i bogstavelig forstand også gjorde, da jeg lukkede og slukkede 

kirken for alle daglige gøremål. Kun bisættelser og begravelser skulle afvikles med et 

meget begrænset antal deltagere. Min efterfølger Anja fik den besked, at hun måtte 

vente med at møde op på arbejdspladsen. Der gik næste halvanden måned, inden hun 

begyndte i kirken, så jeg fortsatte min gerning på timelønsbasis. Min sidste officielle 

arbejdsdag ved Løgumkloster Kirke blev den 31. august sidste år. Efterfølgende er jeg 

glad for, at min gamle arbejdsplads stadig kan bruge mig som vikar       

Hvad har vi som kirketjenere lært af Coronakrisen. Det er i hvert fald kedeligt at gå 

rundt i kirken, når alle kolleger er sendt hjem. Ingen musik til arbejdet, ingen menighed 

af betydning og ingen turister. Dog er mange så heldige, at der hører kirkegård til, så 

var der dog lidt liv i form af besøgende omkring kirken.  

Krisen har også været med til at sætte nye normer for rengørings-standarder. Kirkerne 

har fået så meget sprit, at de næsten er blevet sterile, og er blevet rengjort ud i alle 

hjørner. At holde fast i dét rengøringsniveau kan vi vel godt bruge i fremtiden.  

Vi har også fået øjnene op for online-tjenester. Nogle foreslår, at kirkerne fortsætter 

med at live streame på nettet - og mere end det: Redigere prædikener om til podcasts og 

lægge dem ud på Sound Cloud eller på iTunes, så kan de høres og genhøres på vej til 

arbejde eller på sofaen, når man kommer hjem.  

Heldigvis er vi tilbage på sporet og har fået næsten normale tilstande igen! 

 

 

"Når folkekirken skal spille efter reglerne, men uden for banen" er titlen på en ny 

undersøgelse af folkekirken under Coronakrisen, som FUV (Folkekirkens Uddannelses- 

og Videnscenter) har udarbejdet. Rapporten skal klæde folkekirken bedre på til 

https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/0/7/3/0/07305f2673d70b2b89dd4cfb23eef898654e01e7/N%C3%A5r%20folkekirken%20skal%20spille%20efter%20reglerne%20-%20men%20uden%20for%20banen.pdf
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fremtidige kriser og pege på nogle af de erfaringer fra nedlukningen, som folkekirken 

kan bruge i sit arbejde. 

Kan folkekirken lære noget af erfaringerne fra nedlukningen? Det har FUV undersøgt i 

rapporten, som også indeholder en række overvejelser og et idékatalog til folkekirken. 

Rapporten afdækker, hvordan folkekirken håndterede krisesituationen, lige fra den 

nationale taskforce, som arbejdede tæt sammen med ministerier og myndigheder til den 

lokale kirke, som skulle fortsætte sit arbejde under ganske andre omstændigheder. 

Rapporten giver folkekirkens mange forskellige aktører en anledning til at overveje, 

hvilke erfaringer vi skal tage med os fra nedlukningen, og hvilke muligheder der er for 

at være en endnu mere nærværende folkekirke, hvis vi skulle komme i en lignende 

situation en anden gang. 

Det er første gang, en dansk undersøgelse viser, hvad befolkningen forventer af 

folkekirken i forbindelse med en katastrofe. 

Birgitte Graakjær Hjort, afdelingsleder i FUV, der står bag undersøgelsen, siger: 

Undersøgelsen viser, at folkekirken spiller en vigtig rolle under kriser på nationalt 

niveau og helt konkret for den enkelte. Det er interessant, fordi det giver os endnu en 

nuance til at forstå danskernes forhold til folkekirken. Selvom folkekirken ikke 

nødvendigvis fylder meget i alle danskeres hverdag, er den vigtig for størstedelen af 

befolkningen, der ønsker, at den skal være tydeligt til stede under kriser.  

Rapporten kan i øvrigt hentes på FUVs hjemmeside. 

Med det vil jeg ønske, at vi alle får et godt Årsmøde og forhåbentligt kan vende tilbage 

til normale tider. Tak! 

 


